
Papierosek…   

Dymek… 

Fajeczka… 

 

Jakby nie nazwać, pieszczotliwie określić, zawsze mamy na myśli to samo: biało – pomarańczową tutkę 

z papieru z tajemniczą zawartością, która uszczęśliwia wielu, wielu ludzi. 

 

Czy tak jest na pewno? 

 

Palacz odpowie zapewne, że tak. Że paląc odczuwa spokój, rozluźnienie, że pomaga mu to odreagować. 

I owszem – jak każdy – ma prawo do SUBIEKTYWNEJ OCENY. 

 

Niepalący odpowie, że jest mu to obojętne, bo on nie pali, ale też nie lubi, gdy ktoś w towarzystwie dmucha 

i chucha na niego papierosowym dymem. Bo wtedy jest nieszczęśliwy i zaczyna śmierdzieć niczym 

popielniczka. Kolejna SUBIEKTYWNA OCENA. 

 

Jeszcze inny powie, że „wszystko jest dla ludzi” i dlaczego nie można spróbować? Łapka w górę, kto 

z czytających nie miał nigdy fajki w ustach? Ja nie podnoszę – spróbowałam, smakowała paskudnie, więcej 

się nie musiałam przekonywać. To moja SUBIEKTYWNA OCENA. 

 

Kiedy ludzie palą? Dlaczego palą? Jaki mają w tym cel? 

 

Zatrzymaj się na chwilę przy trzech powyższych pytaniach… Przyglądasz się ludziom – dorosłym 

i młodzieży: idąc ulicą kopcą papierosa, podczas spotkań towarzyskich kopcą papierosa, tam, gdzie tylko 

można – kopcą papierosa… 

 

Dlaczego muszą palić? Jak napisałam wyżej – po mojej próbie wiedziałam, że palenie jest nie dla 

mnie, ale pamiętam jeden moment, jedną okoliczność, że chciałam sięgnąć po papierosa: pierwszy dzień na 

studiach, nowi znajomi, siedzenie w uczelnianej palarni, początki integracji i poznawania się – no przecież 

nic tak nie integruje, niż „wspólna fajka pokoju”… Nie odważyłam się jednak zapalić, mimo, że dla nich, 

dla ludzi, chciałam się dostosować, wtopić w tłum, poczuć pewną przynależność i pokazać swoją 

„fajność”… Też tak macie? 

Wróciłam wtedy do domu przesiąknięta zapachem dymu papierosowego, biernie się napaliłam za wszystkie 

lata ówczesnych dziewiętnastu lat życia. Ble. 

Doszłam tu do celu, dla którego może Ty sięgasz po papierosa. Tak, Ty, piszę do Ciebie, Uczniu.  

 

Młodość jest czasem poznawania, doświadczania, popełniania błędów, różnych prób. Zgodzisz się z tym 

stwierdzeniem. 

 

Czy palisz, bo inni palą? Zapewne odpowiesz, że nie, że palisz, bo chcesz. To dlaczego nie zechcesz 

NIE PALIĆ? Jest to równie łatwe do zrobienia: chcieć nie palić. I już. 

 

Palisz, bo lubisz? Wiesz, ja lubię jeść lody, ale nie noszę paczki lodów zawsze przy sobie! 

 



 

Czy może palisz, bo to taki wyznacznik dorosłości? Mam takie przekonanie, że wyznacznikiem 

dorosłości jest zdolność do podejmowania ODPOWIEDZIALNYCH decyzji. ODPOWIEDZIALNYCH, 

czyli takich, które uwzględniają korzyści i zagrożenia płynące z podejmowanych zachowań i czynności. 

ODPOWIEDZIALNYCH, czyli takich, które podejmujesz świadomie, po zapoznaniu się ze wszystkimi 

informacjami. Bo z paleniem to jest troszkę jak z przyjmowaniem medykamentów: przed użyciem 

powinieneś się zapoznać z ulotką, w której jest rzetelna informacja na temat produktu, skutki uboczne, 

ryzyko powikłań i tym podobne… Kto z Was szukał takich informacji przed zapaleniem pierwszego 

papierosa? Może przed zapaleniem drugiego? Kolejnego?... Jakie jest ryzyko dla Waszych płuc, naczyń 

krwionośnych, serca? Jak papierosy i substancje w nich zawarte wpłyną na Waszą płodność i potencję?  

 
 

A czy liczyliście, ile kosztuje papieros? Cała paczka około 10 – 12 złotych, tak? Nawet jeden 

papieros, wypalony w miejscu publicznym, może być wart aż 500 złotych. Wiedzieliście? 

 
  

 

Zrób sobie kalkulację, ile kasy kosztuje przeciętnego palacza jego palenie: miesięcznie, kwartalnie, 

w przeciągu jednego roku, pięciu i dwudziestu lat, przyjmując, że średnio wypala paczkę na dwa dni… Jaki 

jest wynik? Jesteście zaskoczeni? 
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